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A: Mitä on inclusive farming (INCLUFAR)?
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Inclusive farming tarkoittaa, että maatilayhteisössä työskennellään erityisryhmiin 
kuuluvien ihmisten kanssa joihin kuuluu mm.

• fyysisesti, psyykkisesti tai emotionaalisesti kehitysvammaisia

• sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia 

• nuorisorikollisia 

• oppimisvaikeuksista kärsiviä lapsia

• päihderiippuvaisia 

• pitkäaikaistyöttömiä 

• aktiivisia senioreja

Inclusive farming vaikuttaa maatila- ja maaseututyöskentelyn sekä elämän 
laatuun. Inkluusiota sovelletaan myös kulttuurimaiseman ja sen biotooppien 
kehittämiseen. Niin lisätään sosiaaliseen ja ekologiseen inkluusioon liittyvää 
tietoisuutta.
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A1: Reasons for inclusive farming (INCLUFAR): UN CRPD
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Vuonna 2009 tuli voimaan YK:n 
vammaisten ihmisoikeuksia koskeva 
yleissopimus (UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, CRPD). 
Suomi on allekirjoittanut sopimuksen ja 
korjaa parhaillaan omaa lainsäädäntöään 
vastaamaan tätä yleismaailmallista 
sopimusta.

UN -konventio korostaa erikoisryhmään 
kuuluvien ihmisten oikeutta saada apua 
kehittyessään omien tarpeidensa mukai-
sesti. Perusoikeuksia sovelletaan silloin 
myös erityisryhmiin kuuluviin ihmisiin.

Edellytys tämän toteutumiseen on asian-
osaisen oikeus osallistua. 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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Bethelin von 
Bodelschwingh -säätiöt  
toimivat yhä.  Ne tukevat 
yli 14 000 ihmistä 
erityisryhmien 
sairaaloissa, kodeissa, 
kouluissa, lastentarhoissa 
ryhmäasunnoissa, 
työpajoissa ja kaupoissa.

1831–1910, syntyi aatelisperheeseen isän ollessa keisarin korkea virkamies. 
Maanviljelijäksi kouluttautumisen jälkeen hän näki suuren kartanon pehtorina 
sosiaalista hätää ja kurjuutta, mikä sai hänet vuonna 1858 ryhtymään papiksi Pariisin 
Montmartren saksalaisten siirtotyöläisten parissa. Hänet pyydettiin 1871 Bielefeldiin
perustetun diakonissalaitoksen johtajaksi. Siellä hän aloitti työtilaisuuksien 
järjestämisen epileptikoille.

A2: Ethical background: Inkluusion edelläkävijät
Friedrich von Bodelschwingh

Hänen samanniminen poikansa (1877 
-1946)  jatkoi myöhemmin isänsä työtä 
Bielefeldissä. Bodelschwinghin tärkeä 
tavoite oli sopivan työn löytäminen eri 
tavoin sairaille ja vammaisille. Hän 
onnistui pelastamaan suurimman osan 
laitoksensa kehitysvammaisista  
natsien eutanasiamurhilta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Bodelschwingh
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Filosofi ja ydinfyysikko Carl Friedrich von Weizsäcker:

"Poliittinen maailma ei kestä erityisryhmien kärsimysten näkemistä. Joko se 
jätetään huomiotta tai yritetään poistaa. Ensimmäinen ei ole sallittua ja toinen on 
mahdotonta.

Bodelschwinghit pitivät kärsimystä elämän keskeisenä tosiasiana ja he pystyivät 
katsomaan kärsiviä ihmisiä silmiin veljinä. Friedrich von Bodelschwingh kuvasi tätä 
periaatetta seuraavin sanoin: "Oikeudenmukaisuus ilman laupeutta on 
rakkaudetonta, laupeus ilman oikeudenmukaisuutta on epäkunnioittavaa.

Ihmiskunta tarvitsee erityisryhmien ihmisiä, koska sielulle on vahingoksi jos 
suljetaan silmät kärsimyksen todellisuudelta.”
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A2: Ethical background 

Lähde: Carl Friedrich von 
Weizsäcker, 1978. Die 
Bodelschwingh -Tradition. In: 
Deutlichkeit, Beiträge zu politischen
und religiösen Gegenwartsfragen. 
Hanser Verlag, S 115-136.
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A2: Ethical background 

Nobelin rauhanpalkinnon saaja (1952), teologi, urkuri, musiikkitieteilijä, filosofi ja 
lääkäri Albert Schweitzer loi "Elämän kunnioitus“ filosofian ja toteutti sen viljelijänä ja 
lääkärinä Lambaréné sairalassa nykyisen Gabonin alueella. Hän oli vuonna 1958 
mukana allekirjoittamassa tuhansien tiedemiesten kanssa Linus Paulingin keräämän 
ydinkokeiden vastaisen addressin, joka ojennettiin YK:n pääsihteerille. 

Itävaltalainen lastenlääkäri ja hoitopedagogi Karl König (1902-1966) perusti 
ensimmäisen hoitopedagogisen Camphill-yhteisön 1940 Skotlantiin. Päämääränä oli 
antaa koti, koulutusta ja hoitoa erityislapsille. Hänen johdollaan syntyi 1960-luvulla 
kyläyhteisöjä, joissa päämääränä oli antaa sija ihmisarvolle ja jakaa elämä 
kokonaisvaltaisesti. Kehitysvammaa ei nähdä sairautena vaan ihmisen kohtalona, 
jonka tarkoitus yhteisössä on saavuttaa yksilöllisen työn kautta päämääränsä. 

Hartwig Ehlers, Inclufar-projektin koordinaattori: ”erityisryhmiin kuuluvat ihmiset eivät 
osaa rakentaa omaa toimintaympäristöään eivätkä muodostaa omaa elämäkertaansa. 
Inkluusion haaste on luoda sellainen toimintaympäristö, että he osaavat sekä elää 
sellaisessa ympäristössä että omaksua sen itselleen”.
.
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A3: INCLUFAR tieteellinen tausta: Mittarit luonnon 
vaikutuksesta terveyteen (salutogenesis)

General Self-Efficacy Scale (GSE) 
Bandura 1986; Schwarzer 1992; Schwarzer and Jerusalem 1995; Scholz et al. 2002; Sempik 2007; Berget et al. 2008; Sempik et al. 2010; Pedersen et al. 2011

Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS)
Tennant et al. 2007; Parkinson 2007; Stewart-Brown et al. 2009

Sense of Coherence
Antonovsky 1979; Lundberg and Peck 1995; Eriksson and Lindström 2006

The Connor-Davidson Resilience Scale
Connor and Davidson 2003; Vaishnavi et al. 2007 ; Ewert and Yoshino 2011

The Environmental Identity Scale
Clayton 2003; Olivos and Aragones 2011; Cervinka et al. 2012

Satisfaction / Happiness
Campbell et al. 1976; Diener 1984; Waldron, 2010; Dolan et al. 2011

Source: Leck 2013.The Impact of Care Farming in the UK,  PhD Thesis 342p, The University of Worcester, 
http://www.carefarminguk.org/sites/carefarminguk.org/files/Leck%20PhD%20final%20publish%2009%2013.pdf
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A4: Millä luomuviljelyn alueilla tarvitaan eniten tutkimusta
ja innovaatioita?
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EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-
GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT 
Directorate H. Sustainability and Quality of 
Agriculture and Rural Development H.3. Organic 
farming 
Brussels,19 September 2013

REPORT ON THE RESULTS OF THE PUBLIC 
CONSULTATION ON THE REVIEW OF THE EU 
POLICY ON ORGANIC AGRICULTURE 
CONDUCTED BY THE DIRECTORATE 
GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT (15 JANUARY-10 APRIL 2013) 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/news_en
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B: Esimerkkejä osallistavasta maataloustoiminnasta
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B1: Kartano Rheinau, Fintan-säätiö, www.fintan.ch
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Lähde: www.fintan.ch

• Sativa luomusiemenlisäys ja jalostus

• Sosiaaliterapia Fintan

• Proteus taidetyöpaja

• Fintan fünf -yhdistys:

biodynamisen viljelyn koulutus, terapiat, palvelut ja viestintä

• Mehiläishoitoyritys

• Pneumatit GmbH, betonin lisäaine
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B1: Maatilan johtaja Martin Ott
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Oppikirja «Kühe verstehen» (Ymmärrä lehmiä). Tietenkin hänen lehmillään on sarvet.
Kuva: Imre Mesterhazy, http://www.zol.ch/bezirk-hinwil/baeretswil/Martin-Ott-Milchbauer-und-Sozialtherapeut/story/31498506

• Kaupunkilainen (Zürich)

• Peruskoulunopettaja

• Perusti Bäretswil
sosialiterapeuttisen maatilan

• Kunnan hallituksen jäsen

• Kantonin hallituksen jäsen

• Fintan-projektin
perustajajäsen

• Vuokraa ja viljelee Rheinaun
kartanon maatilaa

• FiBL:n johtokunnan
puheenjohtaja

• Lehmätutkija
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B1: Research Institute of Organic Agriculture 
(FiBL)
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Kuvat: Winfried Schäfer
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ETH Zurich, the Swiss Federal Institute 
of Technology, is one of the leading 
international universities for technology 
and the natural sciences. It has more 
than 18,000 students from over 110 
countries and 500 professors.
The course is organized by the World 
Food System Center at ETH Zurich. 
The center focuses the expertise and 
excellence of ETH Zurich and the Swiss 
Federal Institute of Aquatic Research 
towards the vision of a healthy world 
through sustainable food systems. Our 
36 professorial members from different 
departments engage in research, 
education, and outreach.

B1: Rheinau toimii myös Zürichin teknillisen 
korkeakoulun (ETH) kesäkouluna
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B1: World Food System Summer Schol - Rheinau
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B1: Rheinau ETH:n kesäkouluna
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B2: Ruskin Mill Trust, UK 
www.rmt.org/the-trust

https://www.youtube.com/watch?v=262JfUlIUxc

Ruskin Mill Trust (Old Bristol Road, Nailsworth, Stroud, Gloucestershire, UK) is a leading 
independent provider of specialist care and education for young people and adults with 
learning and complex co-morbid needs including autism / ASD, Asperger syndrome, 
behavioural, social and emotional difficulties, mental health problems, self-harm, epilepsy, 
dyspraxia and other special educational needs (SEN).
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Picture courtesy: Ruskin Mill Trust
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B2: Ruskin Mill Trust Provision in England & Wales
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Picture courtesy: Ruskin Mill Trust
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B2: Ruskin Mill Trust 
Provision in England & Wales
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A Gordon (2012) Practitioners guide: http://rmt.org.gridhosted.co.uk/wp-content/uploads/flipbook/1/book.html
A Sigman (2014) Practically Minded: http://rmt.org/pdf/New%20Folder%20(3)/brantwood-practically-minded---research-into-a-practical-
curriculum.pdf

Picture courtesy: Ruskin Mill Trust



© Luonnonvarakeskus

B2: Ruskin Mill Trust Method
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Linking biography of place (Genius Loci) in 
to re-imaging the potential of young adults

Working with horses – The development if 
the ‘I’ into sensory inclusion

Source: Aonghus Gordon founder and executive chair of Trusties:
The restaurative power of the Biodynamic farm Organism, Inclufar Conference 2015, Hamburg

Picture courtesy: Aonghus Gordon, Ruskin Mill Trust
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B2: Ruskin Mill Trust 
Method, Aonghus Gordon

Kuvat: Winfried Schäfer
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B2: Ruskin Mill Trust MA education
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Source: Aonghus Gordon founder and executive chair of Trusties:
The restaurative power of the Biodynamic farm Organism, Inclufar Conference 2015, Hamburg
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B2: New MA programme in Special Education 
fall 2016
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Source: http://www.hil.no/eng/english/news/study_sports_and_outdoors_tourism/new_ma_programme_in_special_education_fall_2016

Lillehammer UC offers a new master programme in Special Education: Practical Skills 
Transformative Learning, fully taught in English. The MA-programme in special pedagogics 
focuses on learning processes that arise when students engage in practical and esthetical 
activities.

The master programme is suited for students who wish to contribute to the development of 
alternative approaches to special pedagogics. The study programme is organised around 
the students own practical and aesthetic skills. It is a full time programme with a duration of 
two years. 

The programme will be delivered in Nailsworth (England) and in Lillehammer (Norway).
Theoretical studies and philosophical debates will be combined with practical use of 
experimental learning in a number of workshops with the development of new and innovative 
approaches in the field of education, especially with reference to children and young 
people with learning disabilities and / or special needs.
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B 3-11: INCLUFAR projektikumppanit
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Call: 2013
Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation
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Weide–Hardebek includes about 200 
hectares with three farm-steads (red), nine 
residential houses, a bakery, a cafe, a small 
farm shop and a carpentry. All of these areas 
offer living and working places for 64 people 
with and 55 people without special needs. 
Weide–Hardebek offers also in service 
training in all relevant areas of work. The 
inclusion of nine additional farm initiatives 
(green) led to a farms association. Weide–
Hardebek offers representation and 
management services to the associated 
farms resulting in accommodating the 
demand for Demeter quality food and 
catering the need for living and working 
places for people with special needs.

Lähde: www.weide-hardebek.de

B3: INCLUFAR -projektin koordinaattori, www.weide-hardebek.de: 
Tilayhteisö Weide-Hardebek
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B3: Tilayhteisö Weide-Hardebek elämänpiiri
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"Syy, miksi inclusive farming toimii parhaiten maaseudulla ja erikoisesti biodynaamisella 
maatilalla on, että ihmiset tarvitsevat elämänpiirin, jossa he voivat kehittyä. Ja se onnistuu 
parhaiten, kun voidaan kehittää henkilökohtainen suhde ihmisille, eläimille, kasville ja 
luonnolle. Lyhyesti sanottu synergiat ovat tulevaisuuden resurssit .” Hartwig Ehlers

Kuvat: Winfried Schäfer
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suhde ihmisille, eläimille, kasville ja luonnolleresurssit

B3: Tilayhteisö Weide-Hardebek elämänpiiri

Kuva: Winfried Schäfer
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B3: Tilayhteisö Weide-Hardebek elämänpiiri
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suhde ihmisille, eläimille, kasville ja luonnolle

Kuvat: Winfried Schäfer
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B3: Tilayhteisö Weide-Hardebek elämänpiiri
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suhde ihmisille, eläimille, kasville ja luonnolle

Kuvat: Winfried Schäfer, Weide-Hardebek
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B4: Loidholdhof, www.loidholdhof.at/
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The integrated farming-community Loidholdhof is located close to Sankt Martin im Mühlkreis in 
Austria. Over 40 people both with and without disabilities have made their home on this farm 
where they live and work and together. Loidholdhof offers an integrated living concept „Help 
through Living“ with space for 13 people and an integrated working concept with 23 working 
places, where the activities depend on the ability of every individual, and an integrative farm 
project.

Picture 
courtesy: 
Achim 
Leibing
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B4: Loidholdhof, elämänpiiri
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Picture courtesy: Sofia Merckens, Achim Leibing

suhde ihmisille, eläimille, kasville ja luonnolle
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B4: Loidholdhof, 
elämänpiiri
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Picture courtesy: Sofia Merckens, Achim Leibing

suhde ihmisille, eläimille, kasville ja 
luonnolle
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B4: Loidholdhof, 
elämänpiiri
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Picture courtesy: Sofia Merckens, Achim Leibing

suhde ihmisille, eläimille, kasville ja 
luonnolle
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B5: Pahkla Camphilli Küla, www.pahklack.org
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Pahkla Camphilli Küla in Pahkla/Estonia was founded in early 1992, and is a life-sharing 
community for adults with special needs. It is part of the world-wide Camphill Movement. There 
are four house communities for a group of 7-10 people each. The biodynamic farm embraces 
about 100 ha with cows, pigs and chicken generating income and helping to cover a large part 
of the fruits, vegetables, dairy products and meat consumed. 

Picture courtesy: Thomas van Elsen
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B5: Pahkla Camphilli Küla
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Skills are developed 
working on the farm, in the 
gardens and households, 
the creamery and cheese 
workshop, the wood 
workshop, the weaver and 
the candle workshop. Each 
individual has a meaningful 
task to perform, in 
accordance with his or her 
abilities, skills and potential 
future. 

Picture courtesy: Thomas van Elsen, Winfried Schäfer

suhde ihmisille, eläimille, 
kasville ja luonnolle
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B5: Pahkla Camphilli Küla
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Kuvat: Thomas van Elsen

suhde ihmisille, 
eläimille, 
kasville ja 
luonnolle
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B6: Tapolan Kyläyhteisö, www.tapola-camphill.fi/
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The village community of Tapola, 
Finland started in 1974 and is a 
member of the Camphill Northern 
Region Association. It is located 
in the middle of the village 
Niinikoski about 100 km from 
Helsinki.
110 people live and work on the 
biodynamic farm including, 
gardening and food processing. 
There are seven family house-
holds and one house for the care 
of the elderly. The farm and 
garden have 53 hectares arable 
land and 49 hectares forest. 
Additionally there is a creamery, 
herb workshop, weavery, café, 
firewood production and a 
maintenance group. Kuva: Winfried Schäfer
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B6: Tapolan Kyläyhteisö
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suhde ihmisille, eläimille, kasville ja luonnolle

Kuvat: Winfried Schäfer, Tapola
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B6: Tapolan Kyläyhteisö
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suhde ihmisille, 
eläimille, kasville 
ja luonnolle

Kuvat: Winfried Schäfer
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B7: Urtica de Vijfsprong, www.urticadevijfsprong.nl 
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Urtica De Vijfsprong is a living and working community with 
therapeutic aim based in the eastern part of the 
Netherlands. The farm itself consists of 60 hectares of 
meadows and fields. 26 milking cows give their milk which 
is processed on the farm. There is also crop husbandry 
and horticulture. The products are delivered to customers 
in the region and the farm also has its own health food 
shop.
Urtica is focusing since years on new training and further 
education projects to improve professional skill levels of its 
own employees and at the same time to exchange 
experience with other similar projects across the 
Netherlands and Europe.

Kuvat: www.urticadevijfsprong.nl 
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B8: Akdeniz University, Antalya, Turkey
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Picture courtesy: Turun Topluğu Başkam
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B8: Akdeniz University, Antalya, Turkey
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Akdeniz University Research, Education and 
Application Centre for People with Special 
Needs. Assoc. Prof. Dr. Erkan Caliskan

Akdeniz University Alcohol and Drug Addiction 
Research and Application Centre Assoc. Prof. 
Dr. Fatih Canan, and Prof. Ali Ozturk, med. 
faculty, 

Kuvat: Thomas van Elsen
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B8: Antalya Metropolitan Municipality rehabilitation centre 
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Kuvat: Thomas van Elsen
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B8: Horticulture at the Alanya prison, Turkey
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The prison was built in 2007, farming 
activities were integrated from the 
beginning. 260 delinquents live in the 
open part. Chickens are the only farm 
animals. The focus lies on banana 
(2000 m2), olive oil and vegetables. 
The area covers 28ha. There are 
4.500 olive trees.

Picture courtesy: Resim
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B9: CAMPHILL NORTHERN REGION ASSOCIATION (CNRA)
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Camphillin pohjoisten 
alueiden yhdistyksen 
CNRA:n tukee jäsenet 
Virossa, Suomessa, 
Latviassa, Norjassa, 
Venäjässä, Ruotsissa
seuraavasti:

• Taloudellinen tuki 
• Tiedottaminen
• Baltic-seminaari
• Asiantuntemus ja tuki 

lainsäädännöllisissä 
ja oikeudellisissa 
kysymyksissä

• Maailmanlaajuisen 
Camphill-yhteisöjen
yhdistyksen 
toiminnan 
edistäminen http://www.vinwebdev.org/AboutUs
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Kirjan nimi suomennettuna:

“Maata jalkojen alla”.
Sosiaalityön ja maa-, 
puutarha- ja metsä-
taloustyön yhdistäminen on 
vaikuttava ja mielekäs
lähestymistapa
sosiaalisten, pedagogisten
ja terapeuttisten tavoittei-
den saavuttamiseksi. Kirja
on suunnattu sosiaalisen ja
vihreän alan
ammattilaisille. 

B10: Petrarca, Dr. Thomas van Elsen

Thomas.vanElsen@petrarca.info
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B11: Klaus Merckens development support
https://www.youtube.com/watch?v=qOUb1yM5PEI
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C: INCLUFAR-projektin tulokset ja johtopäätökset
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C: Inclusive farming - Konseptien, kokemusten, taitojen ja 
koulutusvälineiden siirtäminen hoivamaataloudessa ja 

taloudellis- sosiaalisessa mukaan ottamisessa
Miksi INCLUFAR?

Hoivamaatalouden yrityksiä syntyi viime vuosikymmenellä ja ne saivat huomiota 
julkisuudessa, mutta edelleen on puutetta pätevästä henkilöstöstä, joka on 
erikoistunut sekä maatalouden että sosiaalityön ammatteihin. Aiempien EU:n 
rahoittamien projektien, kuten mm. SoFar, DIANA, MAIE, tulokset heijastavat tätä 
tosiasiaa  nostamalla soveltuvat jatkokoulutusohjelmat kehittämisen kohteeksi. 

Projektin tavoitteet

INCLUFAR täyttää tarpeen luoda soveltuva koulutusohjelma hoivamaatalouden 
yrityksille, jotka yhdistävät erityisryhmiin kuuluvien ihmisten hoidon ja luonnon 
hoidon erityistarpeet luomutiloilla. INCLUFAR siirtää uuden tilalla kehitetyn 
koulutusohjelman ja siitä kertyneet kokemukset hoivamaatalousyritysten ja 
vastaavien toimijoiden käyttöön. Siirtoprosessi noudattaa mukaan ottamisen 
periaatetta. Tuloksena syntyy parempia työmahdollisuuksia, jotka vahvistavat 
maaseudun talouskehitystä. Maatalouden erityisen työ- ja asumisympäristön 
hyödyntäminen parantaa hyvinvointia maaseudulla.
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C: INCLUFAR  -työpajojen aikataulu
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Date Host Leading coaching team Supporting coaching team

12th to 15th of May 2014

Sylvia Koti association. Tapolan 
Kyläyhteisö

Finland

Hartwig Ehlers, Hofgemeinschaft Weide-Hardebek LBF 
gGmbH, Germany

Gerhard Herz, Institut für Betriebliche Bildung und 
Unternehmenskultur - //IBU, Germany

 MTT Agrifood Research, Finland

 Arge  f. anthroposophisches Heilwesen 
e.V. – Integrative Hofgemeinschaft 
Loidholdhof, Austria

16th to 19th of July 2014

Camphill Northern Region 
Association

Norway

Hartwig Ehlers, Hofgemeinschaft Weide-Hardebek LBF 
gGmbH, Germany

Gerhard Herz, Institut für Betriebliche Bildung und 
Unternehmenskultur - //IBU, Germany

 Sylvia Koti yhd. Tapolan Kyläyhteisö, 
Finland

26th to 29th of July 2014

Bulgarian Association for 
Anthroposophic Curative Education 

and Social Therapy

Bulgaria

Hartwig Ehlers, Hofgemeinschaft Weide-Hardebek LBF 
gGmbH, Germany

Gerhard Herz, Institut für Betriebliche Bildung und 
Unternehmenskultur - //IBU, Germany

 PETRARCA Europäische Akademie für 
Landschaftskultur e.V., Germany

16th to 19th of October 2014

Akdeniz 

University

Turkey

Gerhard Herz, Institut für Betriebliche Bildung und 
Unternehmenskultur - //IBU, Germany

 PETRARCA Europäische Akademie für 
Landschaftskultur e.V., Germany

 MTT Agrifood Research, Finland

10th to 12th of November

2014

Urtica de Vijfsprong,

Netherlands

Hartwig Ehlers, Hofgemeinschaft Weide-Hardebek LBF 
gGmbH, Germany

Gerhard Herz, Institut für Betriebliche Bildung und 
Unternehmenskultur - //IBU, Germany

 Akdeniz University, Turkey

12th to 15th of January 2015

Pahkla camphilli Küla

Estonia

Hartwig Ehlers, Hofgemeinschaft Weide-Hardebek LBF 
gGmbH, Germany

Gerhard Herz, Institut für Betriebliche Bildung und 
Unternehmenskultur - //IBU, Germany

 Arge  f. anthroposophisches Heilwesen 
e.V. – Integrative Hofgemeinschaft 
Loidholdhof, Austria

 Natural Resources Institute Finland
(Luke), Finland

23rd to 26th of February 2015

Arge  f. anthroposophisches 
Heilwesen e.V. -Integrative 

Hofgemeinschaft Loidholdhof

Austria

Hartwig Ehlers, Hofgemeinschaft Weide-Hardebek LBF 
gGmbH, Germany

Gerhard Herz, Institut für Betriebliche Bildung und 
Unternehmenskultur - //IBU, Germany

 Natural Resources Institute Finland
(Luke), Finland

 Pahkla camphilli Küla, Estonia
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Arviointi ja sertifiointi:
Confidentia - Association for the advancement of 

organisational self-regulation.

Confidentia is officially accredited by the Swiss 
Accreditation Service (SAS), www.seco.admin.ch/sas/
for auditing and certifying management systems using 
the "Ways to Quality" method and the criteria under 
BSV/IV 2000 and fulfils all official requirements 
regarding competence and independence. 

Confidentia
Obere Gasse 10
CH - 4144 Arlesheim
www.confidentia.info

Kehittäjä:

Stiftung Wege zur Qualität, CH Zürich
Handelsregister-Nummer: CH-247.7.000.478-3

http://www.wegezurqualitaet.info/home/unitedkingdom

"Ways to Quality“ (“Matkalla
laatuun”) –menetelmän 12 
laadun hallinnan ulottuvuutta

Perustana on ”Ways to Quality” -arviointi

Kuva: http://www.wegezurqualitaet.info/home/unitedkingdom/wegezurqualitaet/das-verfahren/gestaltungsfelder.html
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Tuotanto kumppanimaa AT BG DE EE FI LV NL NO SE RU TR

Kasviviljely

metsä x x x

nurmet ja laidunmaa x x x x x x x x

puisto / luonnonsuojelu x x

peltomaa x x x x x x x x

puutarha x x x x x x x x x

yrtit x x x x x

hedelmät x x x x

marjat x x x x x

Karjanhoito

hevoset x x x

lehmät x x x x x x x x

aasit x x x x

lampaat x x x x

siat x x x x x

vuohet x x x

kalkkunat x

ankat x x x

hanhet x x x x

kanat x x x x x x x

mehiläiset x x

Maatalouden ja maiseman monimuotoisuus
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kumppanimaa AT BG DE EE FI LV NL NO SE RU TR

Tila

metsätyöt x x x

maataloustyöt x x x x x x x x

puutarhatyöt x x x x x x x x

Jatkokäsittely

yrttityöpaja x x x x

meijeri/juustola x x x x x x

mehutehdas x x

muu x x x x x

Käsityö

leipomo x x x x x x

kudonta/huopa/villa työpaja x x x x x x x

keramiikkapaja x x

puuseppäverstas x x x x x

kirjansitomo x x

saha x

Mukaan ottamisen työpaikat
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kumppanimaa AT BG DE EE FI LV NL NO SE RU TR

Muut työpajat

taide/maalaus työpaja x

kynttilätyöpaja x x

pakkaus x x

kotitalous x x x x x x

pesula x x x

ruokailu, kahvila, ravintola x x x x

majoitus x

hallintopalvelut x

tukkumyynti x x x x

markkinointi x

tilamyymälä x x x x x

lastentarha x

Energia

lämpö/sähkövoimala x

hakelämmitys x x

polttopuu x x x x

Mukaan ottamisen työpaikat

C: Osallistumisen tukeminen INCLUFAR kumppanitiloilla
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C: INCLUFAR tuloksia
Kumppaneiden kuvauslomake, joka perustuu ”Ways to Quality” -arviointiin 

Questions Answers, statements

Country AT BG EE FI NL NO TR

1. Task
Written mission statement? y y n y y y y

Written concepts (e.g. farming, social therapy, handicraft etc.)? y n n y y n/a y

Regular process of working with mission statement inside the organisation y y n y n/a n/a n/a

Is social farming/Inclufar part of the mission statement? y o y y n o n

Role of handicapped people explicitly described? n/a n o y y n n

2. Responsibility
Clear responsibilities? y y o y y y y

Clear structured tasks? y y o y y y y

Departments, working groups and delegations built along clear processes 
and agreements?

y y o y y n/a y

Social farming/Inclufar activities as integrated parts or special departments? y o y y y n/a n/a

Clear responsibilities of handicapped people, clear and documented? y n/a o n y n n/a

3. Ability
Qualification demands of the organisation clear described? y o y y y n/a y

Qualifications of colleagues/employees documented? y y y y y n/a y

Qualification demands of financing authorities known and implemented? y n/a y y y n/a y

Internal or external offers for this? y y n/a y y n/a n/a

Personal administration process? y n/a n/a y y n/a y

Personal development process? y n/a n/a y y n/a y

Education and training opportunities for handicapped people explicitly 
planned, executed, evaluated, and documented

y n n n y y y

AT = Loidholdhof 
BG =BAACEST 
EE = Pahkla
FI = Tapola
NL = Urtica
NO= CNRA 
TR = Akdeniz 

University Antalya

y = yes; 
n = no; 
n/a =not applicable or 

not available; 
o = to a certain extent, 

somehow 
+ = important
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Country AT BG EE FI NL NO TR

y 40 15 19 46 40 11 21

o 4 11 14 6 0 5 2

n 2 13 11 11 2 3 2

n/a 19 25 22 1 22 45 42

+ 2 3 1 3 3 3 0

Total 67 67 67 67 67 67 67

Pisteet vastauksista mukaan ottamisen ja
laadun kysymyksiin.

y = yes; 
n = no; 
n/a = not applicable or not available; 
o = to a certain extent, somehow 
+ = important

AT = Loidholdhof 
BG = BAACEST 
EE = Pahkla
FI = Tapola
NL = Urtica
NO= CNRA 
TR = Akdeniz University Antalya

C: INCLUFAR tuloksia

AT
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C: INCLUFAR tuloksia
Kansallisen työpajan suunnittelu

Siirtotyöpajojen tehokkuus INCLUFAR-ajatuksen levittämisessä

AT = Loidholdhof 
BG = BAACEST 
EE = Pahkla
FI = Tapola
NL = Urtica
NO= CNRA 
TR = Akdeniz University Antalya

Projektin ulkopuolisten osallistujien lukumäärä

Maa
Kumppani-

kuvaus
Kansallisentyöpajan

suunnittelu
Eritysryhmiin

kuuluvat osallistujat
Jatkoseminaarien

osallistujat
FI 0 1 0 ~30 + ~20

NO 3 3 0
BG 7 useita 0
TK 1 ~25 0 ~35
NL 5 2 6
EE 1 7 1
AT 2 14 0

Total 19 >70 7 >85
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C: INCLUFAR siirtotyöpajojen tuloksia
Kansallisen työpajan suunnittelu

Siirtotyöpajan
vaikutuksen
laajuus Itävallassa
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C: Luken johtama Green Care -koordinaatiohanke on saanut 
EU:n maaseuturahoituksen vuoden 2017 loppuun asti. 
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• Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Green Care -toiminnasta ja kehittää toiminnan 
brändiä laatumerkin avulla.

• Hankkeen kansallisesta koordinaatiosta vastaa Luken tutkija Elina Vehmasto ja hankkeen 
nettisivujen sisällöstä tutkija Taina Lilja.

• Hankkeen aikana tarkennetaan Green Care -brändiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, 
vastaa hankkeessa Green Care -laatumerkin työstämisestä.

• Koordinaatiohanke kokoaa ja jäsentelee alalta kertyneen tiedon ja ylläpitää sitä hankkeen 
ajan. Tämä tehdään kehittämällä Green Care Finland ry:n nettisivuja (www.gcfinland.fi) 
Green Care -portaaliksi, josta eri käyttäjät löytävät mahdollisimman vaivattomasti 
tarvitsemansa tiedon.

• Hankkeessa ovat Luken yhteistyökumppaneina Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Helsingin 
yliopiston Ruralia Instituutti, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja 
Green Care Finland ry.
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• Projektin hoivamaatalousyrityksissä mukaan ottaminen on hyvällä tasolla sekä 
maatalouden ja maiseman monimuotoisuuteen että työpaikkoihin nähden.

• Maatilojen kestävä tehokkuus on erinomainen: ravinteiden kierto 
(fosforiomavarainen maatila), energia-omavaraisuus, työpaikkojen lukumäärä ja 
laatu sekä integroidu maisemanhoito (monimuotoisuusvaikutus) täyttävät 
viranomaisten toivomukset maaseudun  kehittämiselle (vertaa MAKERA–call 2013: 
"Maatilojen kestävä tehokkuus”). 

• ”Ways to quality” arviointimenetelmä on tehokas työkalu kehitystarpeiden ja työn ja 
mukaan ottamisen laadun parantamiskohteiden osoittamiseksi.

• Hoivamaatalousyritykset ovat erittäin kiitollinen tutkimusalusta ja -ympäristö 
poikkitieteelliselle tutkimukselle maatalousteknologiasta lääketieteeseen.

• Hoivamaatalousyritysten social return of investment (SROI) on positiivinen ja 
osoittaa viranomaisille yhden vaihtoehdon soveltaa YK:n vammaisten 
ihmisoikeuksia koskevaa yleissopimusta kestävästi ja taloudellisesti. Vuodesta 
2008 lähtien Camphill Landsbystiftelse i Norge –säätiöllä on valtion viranomaisten
tehtäväkuvausasetus ja momentti osana kansallista budjettia
(Helsedepartementet). 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e779b918ee1547dbb778c3d4f5cb4b58/rundskrifi72013.pdf
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Hanke on rahoitettu 
Euroopan komission 
tuella. Tästä 
julkaisusta  vastaa 
ainoastaan sen 
laatija, eikä komissio 
ole vastuussa siihen 
sisältyvien tietojen 
mahdollisesta 
käytöstä.

WWW.INCLUFAR.EU


